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FERNANDES

Depois de 116 dias de greve, técnico-administrativos
retornam ao trabalho sem nenhum acordo firmado

A Plenária da FASUBRA realizada no dia
1º de junho de 2011 deliberou deflagração
de greve nacional dos servidores técnico-
administrativos nas universidades federais
a partir do dia 06 de junho, tendo em vista
que o governo federal, através do secretá-
rio de Relações de Trabalho do Ministério
do Planejamento, Duvanier Paiva, não aten-
deu as reivindicações da categoria, quanto
à pauta emergencial: Reposicionamento dos
Aposentados, Racionalização de Cargos,
Devolução do Vencimento Básico Comple-
mentar, Isonomia para todas as Classes do
PCCTAE do Incentivo à Qualificação, Rea-
juste Salarial, Reajuste Auxílio Alimentação.

Dentre os 116 dias de greve dos técni-
co-administrativos das universidades,
ações foram efetuadas na tentativa de abrir
negociações junto ao governo. Foram vá-
rias marchas feitas em Brasília, inclusive

com um acampamento de três dias na
esplanada dos ministérios, ações junto aos
parlamentares e centrais sindicais, mesmo
assim, o governo federal seguiu com sua
intransigência, não recebendo o Comando
Nacional de Greve Nacional da FASUBRA
e exigindo a suspensão da greve.

Mas, a categoria, após rodada de assem-
bléia nas bases, rejeitou a imposição do
governo. Neste intento, o governo fez uso
de uma nova arma para enfraquecer o mo-
vimento, ou seja, a judicialização da greve.
Entretanto, a categoria manteve forte a luta
e continuou com a greve.

O movimento da categoria foi importan-
te, pois foi através da mobilização que os
trabalhadores puderam mostrar para toda
a sociedade as mazelas do governo federal
em relação aos seus projetos danosos para
as universidades federais e suas
consequências para a sociedade, como
exemplo: a criação da EBSERH (Empresa
Brasileira de Serviços Hospitalares) que
privatizará os hospitais universitários, atra-
vés do projeto de lei 1749/2011, bem como
a criação do Fundo de Pensão, através do
projeto de lei 1992/2007, que muda a toda a
forma de aposentadoria, levando aos no-
vos trabalhadores um prejuízo de tamanha
envergadura.

A conjuntura imposta pelo governo Dilma
tornou a greve muito difícil. Podemos lem-
brar os 62% dado de aumento para algumas
áreas estratégica do executivo, e também aos
parlamentares, o que garantiu o seu fortale-
cimento no congresso nacional.

Certamente, a política implementada por
Dilma nada mais é do que a extensão do
projeto Lula em privilegiar os empresários
e banqueiros, aqueles que os ajudaram na
campanha presidencial.

A direção da ASUNIRIO entende que a
greve não acabou ela foi apenas suspensa.
A luta contra as privatizações nas universi-
dades deve continuar, pois somos técnico-
administrativos em educação e não pode-
mos permitir mais um golpe contra a socie-
dade. Temos ainda a possibilidade de ga-
rantir através da mobilização a aprovação
da emenda orçamentária de um bilhão que
será definida no congresso pelo deputado
Chico Alencar (PSOL).

Segundo Oscar, coordenador geral da
ASUNIRIO, a saída da greve se deu após

Teremos um período longo e muito
desgastante, logo vêm a Copa do Mundo,
depois as Olimpíadas. É difícil acreditar que
este governo que aí esta pensará em rea-
juste neste período. Logo me leva a acredi-
tar que o projeto de congelamento do salá-
rio por dez já esta em andamento. Temos a
possibilidade, através da pressão, junto aos
parlamentares, de aprovarmos a emenda
orçamentária de 1 bilhão, que será propos-
to ainda este ano, pelo Deputado Federal
Chico Alencar a favor do nosso Plano de
Carreira. Estamos vivos, vamos para cima
deles”, questiona Oscar.

Segundo Jorge Teles, também coordena-
dor geral da ASUNIRIO e diretor de
Seguridade Social da FASUBRA, apesar da
luta aguerrida durante os 116 dias de greve
dos técnicos-administrativos em educação,
não foi possível abrir um canal de negocia-
ção junto ao governo. “Mas, temos que
continuar nossa mobilização. Pois perde-
mos essa batalha, porém, a guerra conti-
nua. Acredito que a conjuntura para os pró-
ximos anos será muito difícil, mas não po-
demos desanimar, pois sou muito otimista
e acredito no poder de luta da categoria”,
aponta Jorge.

Acima e embaixo: Oscar e Jorge discursando
em assembleias durante a greve

uma rodada de assembléias nas universi-
dades, solicitada pelo CNG/FASUBRA,
onde o resultado foi de 37 pela saída de
greve contra 08 universidades que indica-
ram a continuidade da greve, entre elas a
UNIRIO que aprovou a continuidade por
unanimidade. “Certamente que esta saída
da greve sem nenhum acordo que possa
beneficiar os trabalhadores trará
consequências terríveis. E será percebido
com clareza já no início do ano de 2012,
quando acontecem os aumentos de impos-
tos, do aluguel, da escola ou da universi-
dade, dos planos de saúde, dos alimentos,
do material escolar, etc. Um outro fator que
merece atenção e que fará ainda mais o
nosso salário diminuir é o do aumento do
salário mínimo. Veja bem, se antes do au-
mento do salário mínimo, tínhamos um piso
dois salários mínimos e meio, com o au-
mento do salário mínimo e o congelamento
do nosso piso, passaremos a ter um piso
de um salário mínimo e meio, aproximada-
mente. Além disto, temos ciência que al-
guns aumentos são balizados através do
salário mínimo, como é caso de alguns ser-
viços que solicitamos em nossas casas, por
exemplo: um encanador ou um eletricista.
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EXPEDIENTE
Coordenação Geral: Oscar, Wilson
Ferreira Mendes, Jorge Luiz Teles Vieira

Coordenação de Educação: Celio de Gois
Serafim, Edilan Fialho dos Santos

Coordenação de Administração e
Finanças: Ernani Pedro Zimmermann de
Oliveira, José Carlos Passarelli

Coordenação de Políticas Sindicais e
Comunicação: Luiz Carlos Gomes, Jerusa
Ferreira Braga

Coordenação de Políticas Sociais,

ASUNIRIO: Av. Pasteur, 296/sala 607
Urca - RJ

Cep: 22290-240

Tel/Fax: (21) 2541-0924

Site: www.asunirio.org.br

Endereço eletrônico:
asunirio@asunirio.org.br

O conteúdo deste informativo é
responsabilidade da Diretoria

Executiva da ASUNIRIO.
Filiada a FASUBRA Sindical

Culturais, Esporte e Lazer: Sheila Maria
Custodia Artur Bernardes, Lucinel de Oli-
veira Souza

Coordenação Jurídica e Relações de
Trabalho: Benedito Cunha Machado,
Antonio Luiz Mendonça Correia

Coordenação de Assuntos de
Aposentadoria e Pensão:  Silvia Senna
Ramalho da Silva, Maria José dos Santos
Silva

Coordenação de Raça, Gênero e Etnia:
Paulo Henrique Ferreira, Milton Pesanha
Pereira da Silva

Suplentes: Cristiane da Silva Moreira Mello

Conselho Fiscal: Isabel Gomes da
Nóbrega,  Márcio Jaimovichi, Eloi Barbosa
e Wilma F. Araujo (suplente).

Horário de funcionamento: 10h as 16h

Tiragem: 2.000 exemplares.
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Editora Ltda.
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COORDENAÇÃO JURÍDICA E RELAÇÕES DE TRABALHO

Relatório das ações da ASUNIRIO
AÇÃO DOS QUINTOS

AUTOR: ASUNIRIO
RÉU: UNIRIO
V.F.: 16ª Vara Federal do Rio de Janeiro – Ação Ordinária
PEDIDO: Incorporação dos quintos até a MP nº 2.225-45/2001
PROC.: 2006.51.01.016977-5
Resumo do andamento processual: Sentença improcedente em 04/07/07. Embargos de
Declaração negados. Interposta Apelação. Processo recebido na 8ª Turma Especializada
do TRF. Apelação não provida (DO de 18/12/2008). Opostos embargos de declaração,
os quais foram conhecidos, mas tiveram negado o provimento. Recurso Especial
interposto. O STJ reformou o acórdão para garantir aos substituídos o direito à
incorporação dos quintos. Aguardando decisão de embargos de declaração quanto à
correção e atualização dos quintos.

AÇÃO DA GAE

Com relação às ações da GAE, vale esclarecer que os Tribunais brasileiros já pacificaram
o entendimento de que não é devido o seu pagamento. Em razão disso, grande parte
das ações ajuizadas já foram julgadas improcedentes.

AÇÃO DE REAJUSTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

(atualizado em Outubro/2011)
GRUPO 1
Autor: ADEMIR DIAS LIMA E OUTROS (CARLOS ANTONIO GUILHON LOPES;
JERFFERSON SEVERINO MAIA; KATE MARIA STEPHAN ADDUM; VALEZIA
MARIA RIBEIRO)
 Réu: UNIRIO
Autuação: 24/09/2009 / Juízo: 1º Juizado Especial Federal do Rio de Janeiro
Processo: 2009.51.51.041509-0
Sentença improcedente, extinguindo o processo com resolução do mérito. Interposto
Recurso Inominado. Processo distribuído para a 2ª Turma Recursal – 4º Juiz Relator.
Aguardando julgamento do recurso.

GRUPO 2
Autor: ELIZABETH DA SILVA GUEDES E OUTROS (FRANCISCO GILBERTO DA SILVA
FILHO; HENRY GRIVET FERREIRA; OSCAR GOMES DA SILVA; SHEILA MARIA
CUSTODIA ARTUR BERNARDES)
Réu: UNIRIO
Autuação: 24/09/2009 / Juízo: 3º Juizado Especial Federal do Rio de Janeiro

Processo: 2009.51.51.041510-7
Sentença improcedente. Opostos Embargos de Declaração. Deferido o pedido de
gratuidade de justiça. Interposto Recurso Inominado. Processo distribuído para a 2ª
Turma Recursal. Acórdão negou provimento ao Recurso, bem como revogou o benefício
de gratuidade de justiça e condenou em honorários advocatícios de R$400,00. Opostos
Embargos de Declaração. Deixou-se de cobrar os honorários sucumbenciais em função
da ausência de competência da Turma Recursal para tanto. Processo com baixa.

GRUPO 3
Autor: EDSON RAMOS DA SILVA E OUTROS (EVANY PEREIRA MATIAS; GINEIDE
OLIVEIRA DA SILVA; IVONE DE SOUZA MENDES; JORGE LUIZ DE MOURA; LUIZA
DE GUADALUPE CARVALHO GOMES; MARIA CARDOSO DE SANT’ANA; MARIA
INES KLOH; NILCÉA NUNES BRITO CARDOZO; ROSINA CELIA GRECO)
Réu: UNIRIO
Autuação: 22/10/2009 / Juízo: 16ª Vara Federal do Rio de Janeiro
Processo: 2009.51.01.024303-4
Verificada inexistência de prevenção. Deferida a gratuidade de justiça requerida e
determinada a citação da Ré. Processo aguardando distribuição por dependência.

GRUPO 4
Autor: LOIDE DOS SANTOS FIGUEIREDO (com pedido de prioridade – idoso)
Réu: UNIRIO
Autuação: 26/11/2009 / Juízo: 4º Juizado Especial Federal do Rio de Janeiro
Processo: 2009.51.51.049405-6
Verificada inexistência de prevenção. Deferida a gratuidade de justiça. Determinada a
citação da Ré. Processo concluso para sentença desde 02.06.2010. Sentença de
improcedência. Sem recurso inominado em função do risco de prejuízos através de
eventual condenação em sucumbência. Processo com baixa.

GRUPO 5
Autor: MARCOS AURÉLIO MOREIRA
Réu: UNIRIO
Autuação: 03/02/2010 / Juízo: 5º Juizado Especial Federal do Rio de Janeiro
Processo: 2010.51.51.002696-8
Sentença julgou extinto o processo sem resolução do mérito em relação aos autores
EDNA MARIA GOULART DO CARMO, FLAVIA CRISTINA DE SOUZA FERREIRA,
JANE CRISTINA GIOSEFFI DA SILVA, MARCIA ANDREA PEREIRA, MARCIA DE
JESUS DE ALMEIDA, MARIA DA CONCEIÇÃO DIAS, MARIA DAS CANDEIAS
BACELLAR LIMA, NILTON DE SOUZA HOLANDA e ROSA MARIA SODRÉ, para
prosseguir a lide somente em relação ao autor MARCOS AURÉLIO MOREIRA.
Determinada a citação da Ré.
Nova sentença de improcedência. Sem recurso inominado em função do risco de
prejuízos através de eventual condenação em sucumbência. Processo com baixa.
OBS: Os Autores excluídos foram devidamente informados acerca da possibilidade de
ajuizar nova ação.

GRUPO 6
Autor: ANTONIO MARTINS JOSÉ
Réu: UNIRIO
Autuação: 27/01/2010 / Juízo: 5º Juizado Especial Federal do Rio de Janeiro
Processo: 2010.51.51.002174-0
 Sentença julgou extinto o processo sem resolução do mérito em relação aos autores
CARLOS ALBERTO PERERA SANTANA, FRANCIANE DANTAS DE LIMA, IRMA
SILVA DE ARAGÃO, LINDONORA OLIVEIRA DA SILVEIRA, MARIA DA PENHA
GONÇALVES BASTOS, MARISE OLIVEIRA DA COSTA, MIRIAN CARLA ROSSE
DIONISIO, SARA DE SOUZA MACEDO SILVA, SOLANGE DO NASCIMENTO

(atualizado em Outubro/2011)

AÇÃO DE REAJUSTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (CONTINUAÇÃO)

- ADEMIR DIAS LIMA
- ANA CRISTINA RODRIGUES
- ANGELO DA SILVEIRA FILHO
- ARY D’ AZEREDO FILHO
- BENEDITO CUNHA MACHADO
- CELESTE MARIA AMARAL SUED
BARBOSA
- CLARA WEILER
- CRISTINA APARECIDA TANNURE
CAVALCANTI
- DAVID DE SOUZA BORGES
- EDA RODRIGUES ESPINDOLA
- ELIEZIAS CHAVES DA SILVA
- ELIZABETH DA SILVA GUEDES
- EROTILDES DE LIMA MATTOS
- ISIS MENDES DE OLIVEIRA
- JOSÉ CARLOS PASSARELLI
- JOSÉ LUIZ GUIMARÃES DA SILVA

- JOSUÉ GARCIA DA SILVA
- KATE MARIA STEPHAN ADDUM
- LUIS CARLOS MORENO DE ANDRADE
- MARIA CRISTINA LIMA DA SILVA
- MARIA DO ROSÁRIO ROCHA
- MARIO PEREIRA DA SILVA FILHO
- MILTON DA SILVA PINTO
- NÚRIA MENDES SÁNCHEZ
- OSCAR GOMES DA SILVA
- PAULO EDISON COUTINHO MARQUES
- PAULO ROBERTO PEREIRA DOS
SANTOS
- RAIMUNDO CELESTINO SAMPAIO
PINHEIRO
- RITA CASSIA DE CARVALHO
- SÔNIA TEREZINHA DE OLIVEIRA
- VIRGINIA MARIA ALECRIM DA ROCHA
PEREIRA
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COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS,
CULTURAIS, ESPORTE E LAZER

As inscrições para a festa de confraternização da ASUNIRIO, que ocorrerá no dia 10 de dezembro, no Sítio dos Netinhos em Itaguaí, começam agora em Outubro. O associado,
comprovadamente quite com a ASUNIRIO terá direito até 06 (seis) entradas, sendo a do titular e de mais 05 (cinco) pessoas já cadastradas.

Somente poderá acompanhar o sócio titular na festa as seguintes pessoas: pai, mãe, filho(a), irmão(ã), avó, avô, neto (a), companheiro(a). Caso o titular tenha filho(a) e este
esteja se casado, o mesmo terá direito a levar a esposa ou ser for o contrário o marido.

Como é do conhecimento de todos o Sítio dos Netinhos fica na Estrada do Chaperó, nº  949, Km 10, próximo a Itaguaí, no Estado do Rio de Janeiro. A viagem do Centro do Rio
de Janeiro até o local do evento tem duração de 1 hora. O Sítio conta com muitas atividades ao ar livre: piscinas, tobo-água, lago com pedalinho, passeios de charrete, salão de
jogos, quadra de vôlei, campo de futebol e música ao vivo. O local conta anda com uma enfermaria e com um local para guarda e troca de roupas. Mais informações a respeito do
Sítio dos Netinhos acessem o site www.sítiosdosnetinhos.com.br.

Informamos que, a ASUNIRIO não se responsabilizará por perda, extravio ou outro motivo qualquer em relação aos pertences particular do associado.
Importante mencionar também aos associados que o ato da inscrição e da confirmação de ida ao evento, deverá ocorrer de forma a não causar prejuízo a ASUNIRIO. Informamos

que o pagamento do Sítio, convites e dos ônibus alugados são acordados por contratos, antecipadamente, de acordo com o número de pessoas inscritas e confirmadas e, a sua
ausência no dia do evento fará com que a ASUNIRIO tenha que arcar com os pagamentos dos associados que se escreveram e confirmaram a sua presença.

Inscrição

08 a 10 de novembro de 2011
IB: 10h as 16h
URCA – 10h as 16h (Sede da ASUNIRIO, na Av. Pasteur, 296 – térreo)
HUGG – 7h as 15h (Hall do Hospital - Entrada principal do HUGG)

Confirmação de inscrição

22 A 24 de novembro de 2011
IB – 10h as 16h
URCA – 10h as 16h ( Sede da ASUNIRIO, na Av. Pasteur, 296 - térreo)
HUGG – 7h as 15h (Hall do Hospital Entrada principal do HUGG)

AÇÃO DE REAJUSTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (CONTINUAÇÃO)

RAMOS, para prosseguir a lide somente em relação ao autor ANTONIO MARTINS
JOSÉ. Determinada a citação da Ré. Processo concluso para sentença em 21/02/2011.
Nova sentença de improcedência. Sem recurso inominado em função do risco de prejuízos
através de eventual condenação em sucumbência. Processo com baixa.
OBS: Os Autores excluídos foram devidamente informados acerca da possibilidade de
ajuizar nova ação.

GRUPO 7_ (NOVO COM EXCLUÍDOS) / Autor: MARIA DA CONCEICAO DIAS
Réu: UNIRIO
Autuação: 17/12/2010 / Juízo: 5º Juizado Especial Federal do Rio de Janeiro
Processo: 2010.51.51.052130-0
Sentença julgou extinto o processo sem resolução do mérito em relação aos autores
MARIA DA PENHA GONÇALVES BASTOS, MARISE OLIVEIRA DA COSTA, CARLOS
ALBERTO PEREIRA SANTANA e NILTON DE SOUZA HOLANDA, para prosseguir a
lide somente em relação ao autor MARIA DA CONCEIÇÃO DIAS. Determinada a citação
da Ré. Sentença de improcedência. Sem recurso inominado em função do risco de prejuízos
através de eventual condenação em sucumbência. Processo com baixa.

COORDENAÇÃO JURÍDICA E RELAÇÕES DE TRABALHO

AÇÃO FGTS

FGTS 910135056-0 - Autos retornaram da CEF solicitando numeração do PIS-
PASEP. Autos no escritório para análise da questão e manifestação dos Autores.

AÇÃO DOS 28,86%

950022240-0 - Autos com o Juiz para liberação dos RPV'S e Precatórios.

970009403-0 - Após fornecer as documentações, que inclusive a ASUNIRIO ajudou a
obter, sobre os associados que já haviam recebidos os 28,86% em outras demandas, o
Procurador da Universidade impugnou alegando que os documentos fornecidos eram
relativos aos associados que aderiram ao acordo. O Juiz acatou a impugnação e determinou
que comprovem os associados que já receberam o percentual da ação em ações
individuais ou em grupo, ou seja, diversa das demanda coletivas (propostas por
associações ou sindicatos).

980003834-5 - Interposto Recurso da UNIRIO para Brasília (STJ).

Inscrições para a festa de final de ano da ASUNIRIO

Começam as inscrições de candidatos aos Conselhos Superiores
Desde o dia 10 estão abertas as inscrições dos candidatos titulares e suplentes interessados em participar das eleições para os novos membros dos Conselhos Superiores da

UNIRIO – Conselho Universitário (CONSUNI) e Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE). Os Conselhos Superiores são formados por integrantes dos três
segmentos da Universidade (discentes, docentes e técnicos-administrativos), sendo proibida a candidatura simultânea aos dois Conselhos. As normas do processo eleitoral
foram definidas pela Resolução nº 3745, publicada em 28 de setembro de 2011. As inscrições prosseguem até o dia 14 de outubro, das 9h às 19h, na sala da Vice-Reitoria (Av.
Pasteur, 296, Prédio da Reitoria, Urca). Já as eleições se realizam nos dias 24, 25 e 26 de outubro.


